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Model : MAG
Magical – luksusowy krem błyskawicznie upiększający (50 ml)
Producent : AP Ltd.
Magical - luksusowy krem błyskawicznie upiększający�(50 ml)
Natychmiast nadaje skórze piękny wygląd i napięcie, zapewniając jej przy tym
optymalną pielęgnację, nawilżenie i ochronę. Jedwabista konsystencja ułatwia
równomierne rozprowadzenie preparatu na skórze.
Szklany pojemnik stanowiący opakowanie kremu pozwala zachować najwyższą
aktywność i jakość botanicznych substancji czynnych.
Działanie:
&bull; błyskawicznie ujędrnia i napina skórę,
&bull; rozjaśnia cerę i poprawia jej koloryt,
&bull; nawilża skórę,
&bull; regeneruje naturalną barierę ochronną,
&bull; poprawia ukrwienie i usprawnia funkcje skóry,
&bull; dostarcza cennych składników odżywczych,
&bull; łagodzi podrażnienia, przeciwdziała problemom skóry,
&bull; działa łagodnie odkażająco, oczyszczająco i ściągająco.
Dla kogo stworzyliśmy Magical
Znakomity wygląd niezależnie od wieku bywa często jednym z wymogów
nowoczesnego życia. Luksusowy krem błyskawicznie upiększający Magical
stworzyliśmy jako najlepszy sposób na szybkie upiększenie przed ważnym
wyjściem, a zarazem doskonałą pielęgnację skóry niezależnie od jej wieku i typu.
Innowacyjna receptura, bogata w naturalne składniki aktywne, zaspokaja potrzeby
nawet najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry w zakresie upiększenia,
nawilżenia, ochrony i odżywienia. Krem można stosować na co dzień.
Dlaczego Magical jest tak skuteczny
Luksusowy krem błyskawicznie upiększający Magical składa się z innowacyjnie
dobranego kompleksu cennych składników roślinnych. Każdy z nich jest gotowym
zestawem substancji aktywnych o idealnych proporcjach. Składniki te łączą się w
synergiczny kompleks o niedoścignionej skuteczności. Jako naturalny zestaw
botanicznych substancji czynnych krem działa &bdquo;inteligentnie&rdquo;,
optymalnie dostosowując się do potrzeb skóry. Reguluje jej nawilżenie, chroni ją i
pobudza regenerację, a jednocześnie nadaje od razu piękny wygląd. Dzięki
roślinnemu składowi jest łagodny, &bdquo;przyjazny&rdquo; dla skóry.
Dlaczego Magical jest przyjazny dla skóry
Recepturę Magical tworzą substancje naturalne, niedrażniące skóry. Składniki
czerpane wprost z roślin bądź pozyskiwane na ich bazie budują wszystkie elementy
kremu, poczynając od bogatego kompleksu składników aktywnych aż po przyjazne
dla skóry emulgatory i stabilizatory. Magical ma też naturalny zapach, jako
substancję perfumującą zastosowaliśmy olejek eteryczny z cytrynowego drzewa
herbacianego manuka, posiadający zarazem cenne walory pielęgnujące.
Najważniejsze składniki aktywne
Chrząstnica kędzierzawa Chondrus crispus
Zwana też mchem irlandzkim, w Irlandii zaś mchem skalnym (Caaragaheen),
należy do glonów krasnorostów i jest ceniona jako składnik preparatów

kontakt : - sklep@annapikura.com

Strona 1

AP

Utworzono : 21 czerwiec 2018

> Magical – luksusowy krem błyskawicznie upiększający (50 ml)

Magical – luksusowy krem błyskawicznie upiększający (50
ml)
leczniczych i kosmetycznych. Regeneruje, nawilża i ujędrnia. Zaopatruje skórę w
witaminy, aminokwasy, elementy śladowe, proteiny i składniki mineralne w łatwo
przyswajalnej formie. Dzięki właściwościom aktywizującym procesy zachodzące w
skórze, polepszającym ukrwienie, oczyszczającym, rozjaśniającym i napinającym
błyskawicznie poprawia wygląd i koloryt cery.
Macerat brzozowy
Wyciąg z liści brzozy brodawkowatej zanurzonych w tłoczonym na zimno oleju
słonecznikowym słynie z właściwości regenerujących naturalną barierę ochronną
skóry, dzięki czemu skóra odzyskuje dobre nawilżenie. Garbniki i saponiny
działają łagodnie oczyszczająco, odkażająco, ściągająco i przeciwzapalnie.
Kompleks cennych olejów botanicznych
Zastosowano oleje wysoko cenione w kosmetologii: olej z jojoby, ze słonecznika i z
wiesiołka dwuletniego oraz masło kpangnan, uzyskiwane z nasion afrykańskiego
drzewa pomaśla właściwa. Nie pozostawiają one na skórze tłustej warstwy, nie
sprzyjają też zaskórnikom. Dzięki optymalnym proporcjom NNKT (niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych), budujących warstwę ochronną skóry,
kompleks olejów botanicznych pomaga skórze odzyskać i utrzymać równowagę
hydrolipidową i właściwe nawilżenie, co sprzyja przywróceniu należytych funkcji
skóry.
Olejek eteryczny z cytrynowego drzewa herbacianego Leptospermum petersonii
Pozyskiwany w procesie destylacji parowej liści niewielkiego drzewa zwanego manuka,
występującego w Nowej Zelandii, Australii, Tasmanii i Nowej Gwinei, ma świeży
cytrynowy aromat z lekkimi nutami zielonymi. Bywa wykorzystywany w perfumerii,
przede wszystkim jednak ceni się jego właściwości uspokajające oraz walory w
pielęgnacji skóry wrażliwej i problematycznej.
Naturalny emulgator
Pozyskiwany z roślin i pod względem budowy przypominający skórę, pielęgnuje
naturalną warstwę ochronną, a zarazem ułatwia wnikanie substancji aktywnych.
Rezultaty
Bogaty kompleks naturalnych składników aktywnych w luksusowym kremie
błyskawicznie upiększającym Magical działa wszechstronnie, nadając skórze
piękny wygląd i napięcie, a zarazem zapewniając doskonałą pielęgnację,
nawilżenie i ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników
zewnętrznych.
Stosowanie
Nakładać codziennie rano i wieczorem na skórę dokładnie oczyszczoną i
stonizowaną za pomocą różanej mgiełki�AP Mist Rosarium (zamów mgiełkę).
omijając okolice oczu oraz usta. Nadmiar delikatnie wklepać. Krem może być
używany jako baza pod makijaż.�Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy
kompleksowym stosowaniu całości programu pielęgnacji ANNA PIKURA: kolagen
aktywny biologicznie�White�bąd�Plus�+ różana�mgiełka + biokrem botaniczny
dobrany do potrzeb skóry.

Przechowywać w temperaturze od 5�C do 20�C, najlepiej w lodówce lub w chłodnym
zacienionym miejscu.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
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Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt hipoalergiczny, testowany dermatologicznie
Wszystkie preparaty ANNA PIKURA zawierają w swoim składzie naturalne substancje
biologicznie aktywne, w większości pozyskiwane z roślin pochodzących z
certyfikowanych upraw ekologicznych.
INGREDIENTS (INCI):
Aqua, Chondrus Crispus Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Biosaccharide
Gum-1, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Glyceryl Caprylate, Helianthus Annuus
Seed Oil, Betula Alba Leaf Extract, Lanolin, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate,
Panthenol, Sodium PCA, Glucose, Urea, Glutamic Acid, Lysine, Glycine, Allantoin,
Lactic Acid, Spirulina Maxima Extract, Pentadesma Butyracea Seed Butter, Oenothera
Biennis Oil, Hydrogenated Olive Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Olea Europaea Oil
Unsaponifiables, Niacinamide, Leptospermum Petersonii Oil, Tocopheryl Acetate,
Caffeine, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Sorbic Acid
�

Cena : 300,00 zł Brutto ( 243,90 zł
Netto)
Cena promocyjna : 249,00 zł Brutto ( 202,44 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 28 lipiec 2010
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